
ročník XI číslo 3 duben 2022606 931 795

Firma byla založena 10. ledna 1991 a od té doby se věnuje 
výrobě dámských dederonových a bavlněných  zástěr, 

pánských trenýrek a polštářků ve tvaru zvířátek. 
Všechny výrobky jsou vyráběny 

v konfekčních a nadměrných velikostech. 
Vzory se průběžně a pravidelně mění.

NAŠE VÝROBKY NAKOUPÍTE V SÍDLE FIRMY YVONNE KREJČOVSKÁ FIRMA, CHRUDICHROMY č. 71
Telefon: 604 810 748 nebo 516 454 087, Iva Unčovská nebo Daniela Mazalová, e-mail: iva.uncovska@seznam.cz

Rychlá a spolehlivá 
autodoprava, manipulace 
hydraulickou rukou do 2,5 t, 
odvoz odpadů a štěrku. Disponujeme kontajnéry 
5 t/3 m3. Vaše požadavky vyřídíme napříč Moravou.
Aktuální ceník najdete na našich 
webových stránkách

www.s-hirsch.cz
Kontaktovat nás můžete na čísle 

774 650 543
nebo nám napište e-mail: 
sluzebna.eu@gmail.com

PALIVOVÉ DŘEVO
– Buk, dub, jasan, olše, smrk, bříza
– Dřevo připravíme přesně 
 dle vašich požadavků
– Zvolíte si délku, hrubost polen, 
 druh dřeva a dobu dodání
– Palivo vyrábíme již 15 let, ručíme vám za kvalitu

Tel.: 775 223 287

SLEVY

LÉKÁRNA NEMOCNICE BOSKOVICE
zajišuje široký sortiment léčiv a zdravotnického materiálu
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	 Lékárna	 je	 součástí	Nemocnice	Bos-
kovice	 s. r. o.	 Její	 vedoucí	 farmaceutka	
Mgr.	 Šárka	 Obertíková	 odpověděla	 na	
několik	otázek	Listů	regionů:
	 Paní	magistro,	jelikož	je	tato	lékárna	
součástí	 Nemocnice	 Boskovice,	 zna-	
mená	to,	že	pokud	si	pacienti	zde	vyzve-
dávají	 léky,	 případně	 nakupují	 další	
zdravotnické	potřeby,	podporují	 finanč-
ně	rozvoj	boskovické	nemocnice?
	 Ano,	 lékárna	 je	 součástí	 Nemocnice	
Boskovice	od	roku	2012,	k		lékárně	v	ne-
mocnici	patří	i	odloučené	pracoviště	Ma-
sarykovo	 náměstí	 6/4.	 Obě	 lékárny	 se	
tedy	 podílí	 na	 finančním	 výsledku	 ne-
mocnice.	Nejde	ale	o	zásadní	čísla;	 zisk		
v	 lékárnách	 není	 prvotním	 posláním.		
Poskytujeme	 především	 zdravotní	 služ-	
by	 nemocnici	 a	 veřejnosti.	 Po	 odečtení	
všech	provozních	nákladů	však	dosahuje-

v	 souvislosti	 s	 onemocněním	 covid-19.	
Nedostatek	 některých	 léků,	 zejména	 pro	
lůžkovou	část,	se	projevil	napříč	celou	ČR;	
nebylo	to	lehké	období.
	 V	současné	době	dochází	k	odlivu	lé-
čiv	a	zdravotnického	materiálu	do	zahra-
ničí	(Ukrajina).	Zde	bych	chtěla	požádat	
občany,	aby	nenakupovali	léčivé	příprav-
ky	a	zdravotnické	prostředky	za	účelem	
jejich	 individuálního	 dodání	 na	 Ukraji-
nu.	 Ministerstvo	 zahraničí	 koordinuje	
aktuální	 humanitární	 pomoc	 centrálně,	
dle	potřeb	Ukrajiny	a	spolupracuje	s	ostat-
ními	státy	EU.	
	 Pro	nemocnici	je	důležité	mít	dostatek	
LP	a	zdravotnického	materiálu,	aby	nedo-
šlo	 k	 ohrožení	 poskytované	 péče.	 Větši-	
nu	výpadků	však	zvládáme,	 jednak	dos-	
tatečnými	zásobami,	generickými	substi-	
tucemi,	 popřípadě	 po	 dohodě	 s	 lékařem	
nabídnutím	 dostupné	 alternativy.	 K	 po-
slední	možnosti	je	nutné	vystavení	nového	
e-receptu,	což	však	v	dnešní	době	zabere	
maximálně	několik	minut.
	 Domnívám	se,	že	žádná	lékárna	nemá	
skladem	veškerý	sortiment.	Má	pacient,	
který	 požaduje	 nějaký	 méně	 běžný	 lék	
nebo	pomůcku,	možnost	si	toto	předem	
objednat?
	 Mít	vše	skladem	opravdu	nejde;	potřeb-
né	 operativně	 objednáváme.	 Děje	 se	 tak	
běžně	 každý	 den.	 Dodání	 je,	 ve	 většině	
případů,	 ten	 samý	 den	 odpoledne	 nebo		
následující	 den	 ráno.	 Zdravotnické	 pro-
středky	(chodítka,	krytí,	ortézy,	které	ne-
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me	 kladného	 ekonomického	 výsledku.
	 Předpokládám,	 že	 na	 rozdíl	 od	 men-
ších	 lékáren	 drží	 nemocniční	 lékárna	
mnohem	větší	sortiment	léčiv,	je	to	tak?
	 Je	 tomu	 tak.	 Nemocniční	 lékárna	 za-
jišuje	léčivé	přípravky	(LP),	zdravotnické	
prostředky	 a	 doplňkový	 sortiment	 pro	
všechna	 oddělení	 i	 ambulance.	 Veřejná	
část,	klasická	 lékárna	 jak	 ji	všichni	zná-	
me,	zajišuje	výše	zmíněné	pro	veřejnost.	
V	souvislosti	s	tím,	že	v	nemocnici	mimo	
ordinací	praktických	lékařů	jsou	i	odbor-
né	ambulance,	je	náš	sortiment	samozřej-
mě	širší.
	 V	 současné	 ekonomicky	 náročné	
době	může	být	zajímavá	nabídka	gene-
rických	 léčiv.	Můžete	upřesnit	o	co	se	
jedná?
	 Generikum	 je	 v	 podstatě	 ekvivalent	
(rovnocenná	 náhrada)	 originálních	 LP,	
který	mohou	přivést	konkurenční	firmy	na	
trh	po	„vypršení“	 jejich	patentové	ochra-	
ny.	Farmaceut	může	zaměnit	předepsaný	
LP	 za	 generikum	 které	 je	 bez	 doplatku,	
nebo	případně	s	nižším	doplatkem.	To	vše	
ovšem	pouze	se	souhlasem	pacienta.	Cíle-
ně	však	generika	nenabízíme.
	 V	nedávné	době	docházelo	k	častým	
výpadkům	ve	výrobě	různých	 léků;	na-
příklad	 kardiaky	 trápila	 nedostupnost	
Digoxinu.	Je	v	současnosti	situace	lep-
ší?
	 K	výpadkům	v	menším	i	větším	měřít-
ku	během	roku	docházelo	a	dochází	stá-	
le.	 Velké	 a	 zásadní	 výpadky	 jsme	 řešili		

držíme	 skladem)	 mají	 dodací	 lhůty	 3–4	
dny.	Domluva	s	pacienty	je	možná	osob-	
ně,	 po	 telefonu,	 případně	 e-mailem.	 Zde	
bych	chtěla	upozornit,	že	od	1.	3.	2022	do-
šlo	ke	zrušení	našeho	e-shopu.	Důvodem	
bylo	dlouhodobé	malé	využití	této	služby	
zákazníky	a	tím	pádem	její	nerentabilnost.	
Navíc	konkurence	v	 této	oblasti	 je	příliš	
velká.
	 Můžete	 prosím	 uvést	 provozní	 dobu	
lékárny?
	 Od	1.	1.	2022	došlo	ke	změnám	provoz-
ních	 dob	 našich	 pracoviš,	 hodnotilo	 se	
více	aspektů;	služba	veřejnosti,	využívání	
pracovní	doby	klienty,	ekonomická	strán-
ka,	personální	zajištění	otevírací	doby.	Na	
základě	uvedeného	jsme	dospěli	ke	kom-
promisnímu	řešení:
Lékárna	 na	 náměstí:	 po–pá	 8:30–15:30,		
so	8–11,	tel.:	516	452	272.
Lékárna	nemocnice:	po–pá	7–20	 (v	čase	
17	 až	 20,	 pohotovostní	 okénko),	 soboty,	
neděle:	8–16	(pohotovostní	okénko),	svát-
ky	(dle	zákona	č.	223/2016	Sb.,	o	prodej-	
ní	 době	 v	 maloobchodě)	 8–20	 hod,	 tel.:	
516	491	267.
	 Ráda	 bych	 využila	 této	 příležitosti		
k	 veřejnému	 poděkování	 všem	 pracov-	
níkům	 lékáren	 Nemocnice	 Boskovice		
za	jejich	odváděnou	práci,	které	si	velmi	
cením.
Paní	magistro,	děkuji	za	rozhovor.
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